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Suomen lainsäädäntö

Ihmis- ja 
perusoikeudet

•YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus (ratifioitu 2016)

•YK:n lapsen oikeuksia koskeva sopimus (ratifioitu 1991)

• Suomen perustuslaki (voimaan 2000)

Asiakkaan ja 
potilaan asemaa 

koskevat oikeudet

• Yhdenvertaisuuslaki

• Sosiaalihuollon asiakaslaki

• Potilaslaki

• Valmisteilla uusi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan asemaa ja itsemääräämisoikeutta vahvistava 
ja perusoikeuksien rajoittamista sääntelevä laki

Oikeus saada 
palveluita ja tukea

Yleislait
• Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki

• Asiakasmaksulaki

Erityislait
• Vammaispalvelulaki
• Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

• Valmisteilla uusi vammaispalvelulaki



Perus- ja ihmisoikeudet

▪ Ihmisoikeudet ovat kansainvälisissä 
ihmisoikeussopimuksissa määriteltyjä 
oikeuksia ja perusoikeudet Suomen 
perustuslakiin kirjattuja oikeuksia.

▪ Oikeudet kuuluvat kaikille ihmisille.

▪ Niitä ei voi ottaa pois kunnan päätöksellä.

▪ Oikeuksista ei voi luopua edes omalla 
päätöksellä/suostumuksella. 

▪ Rajoittamisesta tulee säätää lailla. 



YK:n vammaissopimus

Vammaissopimus tuo ihmisoikeusnäkökulman 
vammaisten ihmisten kohteluun ja palveluihin. 

▪ Ihmisoikeudellisessa mallissa yksilöitä tuetaan, jotta 
heistä tulee yhteisöidensä aktiivisia kansalaisia.

▪ Objektiivisesti määriteltyjen tarpeiden  täyttämisestä 
mennään kohti subjektiivisten oikeuksien käyttämistä.

▪ Holhoavasta toimintatavasta vuorovaikutteiseen 
toimintamalliin, jossa vammainen ihminen tekee itse 
päätöksiä.

▪ Voimaantuminen – kohti yksilön valinnanvapautta, 
itsenäisyyttä ja osallisuutta (ei vain suojaa, ruokaa, hoitoa)
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Lakien ja muiden säännösten 
soveltamisjärjestys

▪ Lakien ja normien järjestys

▪ Perustuslaki
▪ Laki
▪ Asetus
▪ Ohjeet, suositukset

▪ Perustuslakimyönteinen laintulkinta

▪ Sovellettava asiakkaalle edullisempaa lakia

▪ Lain vastaisia ohjeita tai suosituksia ei saa 
noudattaa.



Vastuullinen vallankäyttö

▪ Julkista valtaa käyttävät 
viranomaiset tai myös 
yksityiset toimijat silloin, 
kun valtaa on delegoitu, 
toimivat virkavastuulla. 

▪ Vallan käyttäjien on 
tunnettava lainsäädäntö.

▪ Tietämättömyyteen ei voi 
vedota. 

Apua ja neuvoja esimerkiksi Kehitysvammaisten Tukiliiton 
lakineuvonnasta lakineuvonta@tukiliitto.fi



Kuinka luen lakia?

▪ Laki on aina kokonaisuus!

▪ Soveltamisala kertoo, ketä laki 
koskee.

▪ Lain tarkoitus on kaiken perusta.

▪ Määritelmät kertovat, mitä sanat 
tarkoittavat juuri tässä laissa. 
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▪ Hallituksen hajoamisen ja eduskunnan vaalikauden päättyessä kaikki 
merkittävät lakiesitykset: sote, valinnanvapaus, Valas raukesivat. 
Valmistelutyö kuitenkin jatkuu jossain muodossa. 

▪ Itsemääräämisoikeuslainsäädäntöä koskevaa esitystä ei edes viety 
eduskunnalle, mutta senkin valmistelun pitäisi jatkua pian. 

▪ Oikeustieteen tohtori Jaana Paanetojan selvitysraportti: Vammaisten 
työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan uudistaminen on juuri 
valmistunut. Selvitys on osa Osakykyisille tie työelämään –kärkihanketta. 



Uudistusten merkitys

▪ Sote- lainsäädäntö (ja valinnanvapauslaki) luovat pohjan 

palvelurakenteelle.

▪ Itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö (Asiakas-

ja potilaslaki) sääntelee laajasti sitä, kuinka ihmistä on 

kohdeltava sekä kuinka hänen itsemääräämisoikeuttaan 

tulee tukea ja missä tilanteessa perusoikeuksia voi rajoittaa.  

▪ Uusi vammaispalvelulaki turvaa avun ja tuen saamisen.  

▪ Teos turvaa osallisuutta (sosiaalihuollon työllistymisen tuki, 

työtoiminta, päiväaikainen toiminta) – ei vielä esitystä. 

Jaana Paanetojan selvitys juuri valmistunut. 

▪ Asiakasmaksulailla säädellään palveluiden maksuista. 

Esitysluonnos oli syyskuussa lausunnolla. Seuraa 

sisältölainsäädäntöä. 

▪ Kaikki lait toteuttavat perus- ja ihmisoikeuksia. 



Asumisen tekoja 

▪ https://verneri.net/asumisen-
tekoja/

▪ Taustalla Kehitysvammaisten 
asumisen ohjelman (KEHAS) 
tavoitteiden saavuttaminen.

▪ Asumisohjelman tehostettavat 
toimet kehittämiselle:
▪ itsemääräämisoikeuden 

toteutumisen vahvistaminen

▪ yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden 
asettaminen etusijalle

▪ tavalliseen asumiseen liittyvien 
vaihtoehtojen käyttäminen

▪ joustavan ja monipuolisen kotiin 
saatavan tuen kehittäminen

▪ huomion kiinnittäminen 
lähiympäristöjen ja -palveluiden 
saavutettavuuteen.

https://verneri.net/asumisen-tekoja/


Kumppanuuden tavoitteet

▪ Asumisen vaihtoehdot lisääntyvät, erityisesti 
tuetussa asumisessa.

▪ Mahdollisuus valita missä ja kenen kanssa asuu, 
paranee.

▪ Asukkaiden näkemykset otetaan huomioon 
asumisratkaisujen ja palvelujen suunnittelussa.

▪ Kotiin saatavat palvelut kehittyvät.

▪ Hyvinvointiteknologian sovellukset kehittyvät 
vammaisten asumisessa.



Mitä kumppanuus tarkoittaa?

1) Sitoutumista asumisen 
kehittämiseen

2) Osaamisen jakamista

3) Yhteistä keskustelua

Kumppanuus on 
verkostoitumista 
yhdenvertaisuuden ja 
hyvän asumisen 
edistämiseksi.



Asumisen sanasto ja laatukriteerit


